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Popis diplomové práce.
Práce má 81stran, včetně šesti úvodních stran nečíslovaných, tj. titulní strana sdvojjazyčným
názvem, poděkování,prohlášení, dvojjazyčná anotace se soupisem klíčových slov, obsah
(desetinně tříděný)
1.)vlastní stať na stranách 8-67,, kterán je rozdělena do 11 kapitol a 17 podkapitol
2.)tříděný soupis použité literatury na dewvíti stranách čítající 33 položky+ široký seznam
použitých periodik ainternetových zdrojů, včetně anglického
seznam grafů, tabulek a příloh.
3.)Seznam dotazníků,rozeslaných respondentům
4.)Doslovný přepis odpovědí na dvě klíčové otázky:
Otázka č11. Pokud odsouzený nastoupí během výkonu trestu do zaměstnání, sledujete u
něj nějakou změnu? A pokud ano, tak jakou? Popište
Otázka č.13. Jaké jsou podle Vás hlavní problémy v zaměstnávání a vzdělávání vězňů? A
jaké jsou naopak výhody? Popište.
5.)krátký český abstrakt
6.)krátký anglický abstrakt
Všechny formální náležitosti diplomové práce jsou tak splněny.
Hodnocení práce

Práce má do značné míry průkopnický charakter, chce poukázat na oblast, která má velký
vliv na celkové prostředí ve společnosti: snížením recidivy by došlo k obecnému zvýšení
pocitu bezpečnosti.Právě vtom spatřuji její hlavní význam. Za pozitivum práce považuji
diplomantčinu odvahu pokusit se tuto oblast zmapovat.
Za nedostatky práce považuji
1.)poměrně omezený okruh respondentů z řad VS, což je dáno diplomantkou
neovlivnitelnou stále sílící ostražitostí pracovníků VS před výzkumy, nepřicházejícími z
prostředí VS.
2.)Nedostatečné zdůraznění a rozpracování rizik resocializace jako návratu do původní
society. Tomuto tématu se pouze na jedné stránce věnuje kpt 5.
Diplomantka se velmi málo zabývá neziskovým sektorem, působícím v této oblasti. V
použité literatuře uvádí pouze OS "Za branou", ale pracovníky OS se zřejmě nepokusila
zařadit mezi respondenty.
Pomíjí i možnost jednotlivých církevních společenství dát za odsouzeného, s nímž byla
během jeho výkonu trestu v kontaktu, záruku a tím mu, po jeho propuštění, dát naději na
start života mimo původní societu. Duchovenské práci s odsouzenými i postpenitenciární
péči věnuje pouze dvě a půl strany v kpt.9,4 a 10, což nepostihuje možnosti tématu. Tímto
směrem není zaměřena ani výzkumná část práce.
Tomuto tématu by se mohla diplomantka věnovat během obhajoby
Vzhledem k uvednému navrhuji hodnocení v rozmezí 1-2.
V Praze 21.8.2020

Aleš Jaluška

